
Състезание “Обичам те, българска реч” 2010 г. 

ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! 

Състезание по български език и литература за ученици от  I до VIII клас 

Бургас, 17.04.2010 г. 

VII клас 
 Уважаеми ученици, 

 Състезателният тест съдържа 50 езикови и литературни задачи с избираем или свободен 

отговор, който трябва да запишете на отделеното място в бланката. Последната задача е за 

създаване на текст, който трябва да напишете на отделен лист. 
 Внимателно прочетете условието на тестовите задачи и предложените отговори. Изберете само 

един от тях и оградете с кръгче в бланката буквата на този отговор. Всяка правилно решена задача ще 

ви донесе 1 точка, а грешното решение или липсата на решение няма да ви носи точки. Времето за 

работа е 3 астрономически часа. 

 Желаем ви успех! 
 

Прочетете текста и изпълнете задачи 1.-6. 

 Когато Христофор Колумб за пръв път достига Америка и спира на остров Сан Салвадор, той е 

изумен от картината, която се разкрива пред очите му. Жителите на острова изпускат дим от устата и носа 

си. Те завиват някаква суха трева в листа от царевица, запалват единия край и налапват другия. Моряците на 

Колумб бързо усвояват този навик и когато отново стъпват на родна земя, смайват посрещачите си с 

пушенето на тютюн. 

Тютюнопушенето бързо се разпространява в Европа и вече столетия нанася поражения върху 

здравето на хората. Никотинът, който се съдържа в тютюневите листа, е причина за някои смъртоносни 

болести у човека. 

         (Сл. Петров) 

1. Темата на текста е: 

а) Пренасянето на тютюна и тютюнопушенето от Америка в Европа 

б) Усвояването на вредния навик от моряците на Христофор Колумб 

в) Тютюнът – вреден за здравето на човека                              

г) Използването на тютюневите листа и цветове за украса 
 

2. Кое твърдение е вярно според текста? 

а) Жителите на остров Сан Салвадор ненавиждат тютюнопушенето. 

б) Тютюнът и тютюнопушенето са открити в Америка. 

в) В Европа първи се научават да пушат суха трева. 

г) Христофор Колумб е първият страстен пушач. 
 

3. Кое твърдение не е вярно според текста? 

а) Посрещачите на Колумбовите моряци са смаяни от видяното. 

б) Когато се връщат в Европа, моряците на Колумб вече пушат тютюн. 

в) Европейците векове наред се учат да пушат. 

г) Самият Колумб е силно учуден от видяното. 
 

4. Контекстови синоними в текста са: 

а) суха трева – листа от царевица   в) тютюневи листа – никотин 

б) тютюневи листа – царевица   г) суха трева – тютюн 
 

5. Свързаността между второто и третото изречение на текста е осъществена чрез: 

а) синоними     в) лично местоимение   

б) лексикални повторения     г) показателно местоимение 
 

6. Какво е по състав първото изречение от текста? 

а) безлично         в) сложно съставно с подчинено обстоятелствено      

б) просто разширено         г) сложно смесено изречение 
 

7. Кое от изреченията НЕ е сложно съчинено съединително? 

а) Старата жена смъкна очилата си надолу и огледа над тях стаята, после ги вдигна на челото си и погледна 

под тях. 

б) Том наистина избяга от училище и прекара чудесно. 

в) За миг сякаш се обърка, след това отговори не много високо, но все пак по-силно. 

г) Леля Поли викаше Том, но той не отговаряше. 
 

8. В изречението: Пъргав и трудолюбив, той бе работил през целия си живот и беше смогнал да удвои 

и утрои имотите си   подчертаният израз е отделен със запетая, защото е: 

а) еднородна част  б) просто изречение   в) вметнат израз г) обособена част 
 

9. В кой ред е допусната правописна грешка? 
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а) скандинавски обичаи   в) скандинавска държава 

б) скандинавски полуостров   г) скандинавски народ 

 

10. В кое словосъчетание има правописна грешка? 

а) песенна лирика    в) американски посланик 

б) изгнанническа безприютност  г) временна стабилност 

 

11. Каква синтактична служба изпълняват подчертаните думи в изречението? 

И страшен беше хайдутин за чорбаджии и турци. 

       а) съгласувани определения   в) несъгласувани определения 

       б) сказуемни определения   г) съставно именно сказуемо 
 

12. – 13. Колко запетаи са пропуснати в изречението? 

        12.    Златката стъпи на клона в чиито вейки бе гнездото и внимавайки да не го разклати бавно                          

запълзя по него като някоя тъмна и зловеща сянка. 
 

        13.  Той беше седемдесетгодишен старчуга як и здрав с прошарена коса с изразително широко лице 

               което предразполагаше с добротата си. 
 

14.  В какво глаголно време е подчертаната глаголна форма? 

Момчето щеше да пренебрегне всички заради нея и да й помогне. 
 

15. В кой ред НЯМА допусната правописна грешка? 

а) християнин, специялен, олимпиада, зодиак в) гениален, милиярд, авиатор, радиатор 

б) софиянец, одеяло, идеален, индианец  г) маниак, марсианец, филиял, материален 
 

16. В кой ред има допусната правописна грешка? 

а) пустинник, посланник, сенник, сезонна  в) оттатък, оттека, завистта, костта 

б) иззвъня, беззвездна, възстановявам, раззеленя г) надделея, наддавам, наддумам, преддверие 
 

17.– 19. При коя от двойките думи има същото смислово отношение, както при двойката: 

17. зрение – око 

а) длан – пръст 

б) мускул – схващане 

в) хранене – стомах 

г) коляно – прегъване 
 

18. чаша – вода 

а) чиния – ядене 

б) сандвич – салфетка 

в) вилица – лъжица 

г) маса – стол 
 

19. явен – скрит 

а) скорострелен – бърз 

б) вчерашен – отминал 

в) дневен – нощен 

г) широк – панорамен 
 

20. Кой ред не съдържа антоними: 

а) Колкото е сладък медът, толкоз е и горчив. в) От камък е по-як човекът и от яйце по-слаб. 

б) Керванът си върви, кучето си лае.  г) Мекото въже прежулва твърдия камък. 
 

21. Кой е излишният ред? 

а) як като бик  б) кожа и кости  в) здрав като камък    г) човек планина 
 

22. В кой ред всички записани думи са предлози: 

а) от, над, между, около  б) без, с, горе, нощем    в) върху, ще, май, но        г) или, да, към, край 
    

23. В кое изречение причастието изпълнява служба на допълнение: 

а) Хвърчащото птиче видя оголеното дърво. в) Погледнали туристите приближаващия човек. 

б) Мъжът съхнел от изгаряща болка.  г) Стреснатата жена не видяла плачещата. 
 

24. Кое от твърденията, отнасящи се за следното изречение, е вярно: 

Картината е нарисувана от моя приятел. 

а) Глаголът е в условно наклонение  в) Изречението е в деятелен залог 

б) Глаголът е в страдателен залог  г) Глаголът е в повелително наклонение 

 

25. Как е изразен подлогът в изречението „Никой няма право да ни отнема правото”? 
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а) с лично местоимение   в) с неопределително местоимение 

б) с отрицателно местоимение  г) със съществително име 
 

26. В кое от изреченията има съставно сказуемо? 

а) Стана внезапно и се отправи към вратата.        в) Ти ми трябваше, за да отидем заедно на работа. 

б) Мислеше, че всичко, което хвърчи, се яде.        г) Ти трябваше да отидеш на екскурзията. 
 

27. Какво е по състав изречението „Започнах да говоря по-бавно и по-обмислено” ? 

а) сложно съчинено  в) сложно смесено б) сложно съставно  г) просто разширено 
 

28. Коя от думите е написана неправилно? 

а) недооценявам  б) не искам  в) не знаейки        г) незная 
 

29. Коя от думите е написана правилно? 

а) Крали-Марковски  в) Байганьовски    в) Ботевски  г) Христо-Ботеви 
 

30. На кои позиции трябва да се поставят запетаи в изречението? 

Сутрин (1) повечето от децата (2) закусваха в класната стая (3) а някои (4) които огладняваха по-

често (5) и през време на урока бъркаха в чантите си. 

а) 1, 2, 3, 4  б) 2, 3, 4  в) 3, 4, 5 г) 1, 3, 4 
 

31. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? 

а) Излезе от къщи по-рано, за да не закъснее, но му се наложи да чака автобуса повече от час. 

б) Влезе в стаята, която беше разхвърляна, и започна да я подрежда. 

в) Бях много зает, закъснях и му казах за станалото едва когато се върнах вкъщи. 

г) Към края на ноември, ако не се лъжа потеглихме с коне за България. 
 

32. Кой от фразеологизмите е синоним на „уволниха го” ? 

а) хванаха го дяволите  б) изядоха си пръстите   в) изядоха му хляба        г) взеха му акъла 
    

33. Кой е излишният фразеологичен израз? 

а) пет за четири  б) криво-ляво  в) през куп за грош      г) от игла до конец 
 

34. Кое от следните изречения е сложно съставно с подчинено подложно? 

а) Когато пристигнеш, ми се обади.     

б) Колкото повече се трудиш, толкова повече ще успяваш. 

в) Който много се труди, ще се справи на изпита. 

г) Който се подготви добре, той ще вземе изпита. 
 

35. Обобщен образ на българския патриот интелектуалец в изгнание в повестта „Немили-недраги” е: 

а) Попчето  б) Димитрото  в) Владиков  г) Петко Мравката 
 

36. Финалът на шеста част от разказа „Една българка” изпълнява функция на: 

а) експозиция б) кулминация  в) развръзка  г) епилог 
 

37. В кой ред правилно са свързани цитат и литературен герой? 

а) „Да обядваме, защо да не обядваме” – Странджата 

б) „Вземи това от мене! Умри за България!” – Македонски 

в) „Колко съм ги гледал аз такива картини и портрети!” – Бай Ганьо 

г) „България цяла сега нази гледа…” – генерал Столетов 
 

38. Какво изразно средство съдържа цитатът: 

„уморена, но още запенена, отива лениво на почивка към водоврата…” („До Чикаго и назад”) 

а) олицетворение  б) сравнение  в) инверсия  г) ирония 
 

39. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение: 

а) „На прощаване в 1868 г.” е лирическа творба. 

б) Стихотворението „На прощаване в 1868 г.” е създадено по време на Възраждането. 

в) „На прощаване в 1868 г.” е създадено след Априлското въстание. 

г) „На прощаване в 1868 г.” е поема. 
 

40. Лирическият герой в „На прощаване” отправя своя завет: 

„… и дето срещнат душманин, с куршум да го поздравят, /а пък със сабя помилват…” към: 

а) своите другари  б) братята си  в) майката и либето г) борците за свобода 
 

41. Коя фигура НЕ откривате в стиховете: 

Език прекрасен, кой те не руга 

и кой те пощади от хули гадки? 

Вслушал ли се е някой досега 

в мелодьята на твойте звуци сладки? 

  („Българският език”) 
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         а) реторично обръщение       б) инверсия           в) реторичен въпрос г) градация 
 

42. В кой от редовете НЕПРАВИЛНО са свързани творба и жанр: 

а) „Опълченците на Шипка” – ода  в) „Немили-недраги” – повест 

б) „До Чикаго и назад” – фейлетон  г) „По жицата” – разказ 
 

43. Кога Илийца от Вазовия разказ „Една българка” среща за пръв път бунтовника: 

а) след като е разговаряла с отец Евтимий  в) преди да разговаря с Хасан ага 

б) след като е разговаряла с Хасан ага  г) преди внучето й да се разболее 
 

44. Кога е създаден поетичният цикъл „Епопея на забравените?” 

а) по време на Възраждането  в) през ХVІІІ век 

б) след Освобождението   г) преди Освобождението 
 

45. Излишен цитат е: 

а) „Най-снажен, дълголик, сух, жълт, с гъста черна брада” 

б) „…бледолик, сух като скелет человек” 

в) „… беше изписан на картината” 

г) „… висок мъж с дребно и надупчено от шарка лице, с дълги сиви мустаци и с лукови дръзки очи” 
 

46. Чии са цитираните думи? 

„Тая пуста царщина тъй ли се лесно разсипва?” 

        а) на Бай Ганьо б) на Бръчков  в) на бунтовника г) на баба Илийца 
 

47. Експозицията е: 

а) вид сравнение    в) най-напрегнатият момент 

б) финалът на творбата   г) въведение в действието 
 

48.  Двата стиха „Нека носим йоще срама по челото…” и „свети нещо ново, има нещо славно” са 

противопоставени по идеите за: 

а) светлина – мрак   в) високо – ниско  

б) красиво – грозно    г) срамно минало – славно име 
 

49. Смъртта на Странджата е:  

а) завет за живите да продължат делото на хъшовете 

б) героична, защото е в името на България, но мъченическа, защото е далеч от родината 

в) самотна, защото умира без никого до себе си 

г) естествена смърт на болен ветеран. 

 Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. 
 

50.  За кой от литературните жанрове е характерна немерената реч? 

а) пътепис  б) ода   в) балада  г) поема 
 

51. Преразкажете разказа на Елин Пелин „Изпусната дума” от името на д-р Харалампи. 
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ОТГОВОРИ НА ТЕСТА – VІІ КЛАС 

 

1. А 

2. Б 

3. В 

4. Г 

5. В 

6. Г 

7. Г 

8. Г 

9. Б 

10. Б 

11. Г 

12. три 

13. четири 

14. бъдеше време в миналото 

15. Б 

16. А 

17. В 

18. А 

19. В 

20. Б 

21. Б 

22. А 

23. Г 

24. Б 

25. Б 

26. Г 

27. Г 

28. Г 

29. Г 

30. Г 

31. Г 

32. Б 

33. Г 

34. В 

35. В 

36. Г 

37. В 

38. А 

39. В 

40. Б 

41. Г 

42. Б 

43. В 

44. Б 

45. Г 

46. Г 

47. Г 

48. Г 

49. В 

50. А 
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             БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ НА ТЕСТА – СЕДМИ  КЛАС 

 

1 А Б В Г 

2 А Б В Г 

3 А Б В Г 

4 А Б В Г 

5 А Б В Г 

6 А Б В Г 

7 А Б В Г 

8 А Б В Г 

9 А Б В Г 

10 А Б В Г 

11 А Б В Г 

12  

………………………………………………… 

13  

………………………………………………… 

14  

………………………………………………… 

15 А Б В Г 

16 А Б В Г 

17 А Б В Г 

18 А Б В Г 

19 А Б В Г 

20 А Б В Г 

21 А Б В Г 

22 А Б В Г 

23 А Б В Г 

24 А Б В Г 

25 А Б В Г 

26 А Б В Г 

27 А Б В Г 

28 А Б В Г 

29 А Б В Г 

30 А Б В Г 

31 А Б В Г 

32 А Б В Г 

33 А Б В Г 

34 А Б В Г 

35 А Б В Г 

36 А Б В Г 

37 А Б В Г 

38 А Б В Г 

39 А Б В Г 

40 А Б В Г 

41 А Б В Г 

42 А Б В Г 

43 А Б В Г 

44 А Б В Г 

45 А Б В Г 

46 А Б В Г 

47 А Б В Г 

48 А Б В Г 

49 А Б В Г 
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50 А Б В Г 
 

 

 

 

 


